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1. Alla hälsades välkomna och mötet öppnades av xxxxx CK-ansvarig. 
 
2. De tolv traditionerna lästes på skånska av xxxxx - Malmögruppen. 
 
3. Närvarande presenterade sig med namn, grupp och servicepost. Grupprapporter ombeddes 

lämnas in. Närvarade var: xxxxx – CK-ansvarig SK, xxxxx – mailansvarig SK, xxxxx – 
Helsingborg, xxxxx – Göteborg, xxxxx – Göteborg, xxxxx – vice mailansvarig SK, xxxxx 
– Norrköping, xxxxx – Norrköping, xxxxx – vice postansvarig SK, xxxxx – Landskrona, 
xxxxx – vice telefonansvarig, xxxxx – Skövde, xxxxx – Ystad, xxxxx – Malmö, xxxxx –
Kristianstad, xxxxx – Kristianstad, xxxxx – kassör SK, xxxxx – vice internetansvarig SK, 
xxxxx – Lund, xxxxx – Bollnäs, xxxxx – Sundsvall, xxxxx – Helsingborg, xxxxx – 
Uppsala, xxxxx – Gävle.  

 
4. Till ordförande valdes xxxxx vice postansvarig och till sekreterare valdes xxxxx CK-

ansvarig för mötet.  
 
5. Till justerare av protokollet valdes xxxxx – Lund, mailansvarig och xxxxx – Skövde. 
 
6. Dagordningen godkändes med ändrig av punkterna:   

8) Görs om till en informativ punkt om hur beslut fattas, då det påpekats att beslut är fattat 
vid tidigare CK-möte att konsensus gäller som beslutandeform. 
14) xxxxx från Danmark kom inte till dagens möte. 
samt tillägg av övriga frågor:  
17 a) Minimumålder inom ACoA, förd av xxxxx – vice mailansvarig. 
17 b) Offentlig information, förd av xxxxx – Göteborgsgruppen. 
 

7. På förslag ändrades tiderna för paus, prioriteringar och mötestid en timme framåt. Då vi 
startat en timme senare än gällande tider för CK-möten.  
 

8. Information om hur konsensusbeslut går till och svarade på frågor så alla var på det klara 
med hur beslutsförfarandet går till.  

 
9. Föregående mötes protokoll:  

Gävle 2006-10-13 lästes och godkändes. 
Varnhem 2007-05-18 lästes och godkändes med ändring av punkt 11f) att äskandet av 
pengar var 4678 kr.  
 

10. Nästkommande riksmöte:  
Göteborg kommer att anordna riksmötet våren 2008. Den lokal som tidigare används finns 
ledig helgen för Kristi himmelsfärd torsdag till lördag dock ej söndag. Riksmötet kan då 
hållas 1-3 maj 2008.  
Skövdegruppen anmälde intresse att eventuellt vara värd för riksmöte våren 2012.  

 
11. Rapporter från uppdragstagare inom SK och tillsatta kommittéer: 

a) Kassör – xxxxx  
Summa ekonomiska tillgångar: 43 969 kr. Firmatecknare är klart. Flera grupper har kvar 
konton med ACoA Sveriges organisationsnummer. xxxxx styr som kassör deras konton 
dvs de kan inte ta ut sina pengar. Pengar från Tillfrisknade vänner skickas tillbaka. 
Mobiltelefon har ännu ej köpts in.  
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11. b) Telefonansvarig  

xxxxx fick med kort varsel lämna återbud till CK-mötet varvid någon rapport ej fanns att 
få.  
c) Postansvarig – xxxxx via vice postansvarig – xxxxx 
Har skickat ut startpaket till nya grupper som är: Bollnäs Centrum, Örnsköldsvik, 
Fagersta, Västerås, Visby och Luleå. Dessutom har dagordning och inbjudan till detta CK-
möte samt tidigares protokoll skickats ut. Även en del nya adresslistor m fl. 
kompletteringar av material, till en del grupper som bett om det.  
d) Mailansvarig – xxxxx  
Som vanligt 6-7 mail i veckan. Hjälpt av vice då xxxxx uppdragstid nu är slut. Har 
tillsammans med vice mailansvarig gjort ett utkast till FAQ men vill också påpeka att det 
finns frågor och svar på hemsidan idag.  
e) Internetansvarig – vice xxxxx  
xxxxx har gjort uppdateringar på hemsidan och skött alla ändringar. Det fungerar så att 
uppdateringar kan göras inom en vecka. xxxxx håller på att byta webbhotell. Det nya blir 
Loopia. Det kan vara så att hemsida kan ligga nere några dagar när själva omflyttningen 
ska ske men den kommer strax åter igen. Webbadressen blir kvar.  
f) Granskningskommittén  
De som haft detta uppdrag finns ej längre samlade. Varpå den kan anses som avslutad. 
g) Äskning av pengar för resan till CK-mötet. De som hade utlägg för resan att äska 
ombedes lämna in dessa till xxxxx.  

 
12. Tillsättande av serviceposter på servicekontoret:  

Det var en långvarig diskussion om kassörens uppdrag och förtroendet för xxxxx som 
kassör. Riktlinjer för servicestrukturen inom SK lästes upp och ombads bifogas 
protokollet. Uppdrag gavs åt SK att dra upp riktlinjer och punkter för varje tjänarpost. 
Vidare framkom att det är sårbart att ha flera vakanta poster inom SK. Förslag framkom 
om att ev. köpa de tjänster som är vakant ex kassör men de avslogs enhälligt. SK fick så 
följande sammansättning:   
a) Kassör   xxxxx blir kvar till nästa CK-möte 
b) Vice Kassör  vakant  
c) Internetansvarig  xxxxx har kvar uppdraget till våren 2008 
d) Vice Internetansvarig xxxxx - Malmö 
e) Vice CK-ansvarig  vakant 
f) Mailansvarig  Ny val xxxxx - Norrköping tidigare vice 
g) Vice Mailansvarig  Ny val xxxxx – Norrköping 
xxxxx från Lund avtackades för sitt uppdrag som mailansvarig. 

 
13. Tillsättande av kommittéer:  

a) Litteraturkommitté. Det var flera som var intresserade av att få mer material översatt till 
svenska och som var villiga att göra detta arbete. En kommitté bestående av xxxxx – 
Norrköping, xxxxx – Uppsala, xxxxx – Malmö, xxxxx – Skövde, xxxxx – Landskrona 
tillsattes. Kommitténs första uppgift till nästa CK-möte är att ta reda på dess syfte och 
uppgift samt att göra en planering och utse sin sammankallande.  
b) Granskningskommitté. Då det var osäkert om hur vi kan trycka WSO-material på 
svenska i fråga om copyright och traditionerna var det viktigast att först utreda vad som 
gäller. Därmed tillsattes ingen GK att granska översatt material. xxxxx – Kristianstad fick 
dock uppdrag att till nästa CK-möte ta reda på vad som gäller då vi gör om material till 
svenska.  
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14. Information från WSO: 

xxxxx som är internationell kontaktperson i Danmark som deltagit vid WSO ABC våren 
2007 kunde inte komma till dagens möte. CK-mötet beslutade att bjuda in henne till nästa 
möte i Göteborg och att SK skulle ordna och betala hennes resa från Köpenhamn.  
 
xxxxx informerade om att gruppen i Skövde köpt in ACA Handbook även kallad the red 
book. Det var med ett exemplar som visades. Den innehåller 680 sidor som är fyllda med 
information om ACA, ACA 12 steg, ACA 12 traditioner stort sett samlat allt egen text. 
Den finns att köpa från ACA WSO hemsida med hård eller mjuk pärm. (Länk finns även 
från vår hemsida).  
 

15. Bordlagda frågor:  
a) Informationen på ACA WSO hemsida, förd av xxxxx vice mailansvarig har nu 
inkommit som motion.  
b) Grupprapportens syfte och innehåll, förd av Uppsalagruppen, då det inte fanns någon 
som ville föra frågan stängdes den.  
c) Genomgång och revidering av ”Förslag till mötesordning” på hemsidan, förd av 
Uppsalagruppen då det inte fanns någon som ville föra frågan stängdes den.  
 

16. Inkomna motioner: (4st)  
Varje motion diskuterades och varje och mötesdeltagare fick framföra sin åsikt i frågan. 
Besluten för motionerna var följande:  
a) Informationsspridning (Norrköpingsgruppen) Godkännes  
b) Mötesinformation och World Service Office (Norrköpingsgruppen) Avslagen  
c) Forum för vuxna barn (xxxxx) Avslagen  
d) Framflyttning av CK-möte vid sent utskick (Lördagsgruppen i Stockholm) Avslagen  

 
17. Övriga frågor:  

a) Minimumålder inom ACoA, xxxxx - vice mailansvarig hade fått förfrågan om vid 
vilken ålder som man kunde komma till ACoA. Från mötet framkom bl a följande åsikter: 
Vuxna barn, flyttat hemifrån, det finns fungerande grupper med endast 14-15 åringar, 
söka sig själv till gruppen, vara vuxen vid 18 år, har vuxit upp inte växer upp, ansvar för 
sig själv inte för minderåriga barn på mötet, 3:e traditionen, dragningskraft före 
propaganda, gruppsamvetet avgör.  
 
b) Offentlig information, xxxxx – Göteborgsgruppen ville veta vad som gällde om att 
sprida budskapet vidare. När de behöver hjälp vet de inte om att hjälpen finns. Det 
framkom att det är OK att lägga ut lappar om ACoA på platser som ex vårdcentraler, 
högskolor mm.  
 

18. Mötet avslutas vid utsatt tid och frågan om förlängning avslogs. 
Sinnesrobönen lästes tillsammans i vi-form.  

 
Förkortningar som används i protokollet:  
CK – Centralkommittén  
GSR – Gruppsamvetesrepresentant  
SK - Servicekontoret  
LK- Litteraturkommittén  
GK- Granskningskommittén  
WSO - World Service Organisation 
FAQ - Frequently Asked Questions 


